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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH, ÚKK SZ CHPH A ČLENOV 
KOMISIE NA PRÍPRAVU VI. STREDOEURÓPSKEJ VÝSTAVY 

ORGANIZOVANEJ V ROKU 2018 V NITRE, 
konaného dňa 8. apríla 2017 v Nitre 

 
 
Prítomní: prezident Zväzu – RNDr. Dudzik Daniel 
                   členovia Prezídia SZ CHPH – Mgr. Milan Blahovský, Ing. Peter Chytil, 

Ing. Jaroslav Seliga, Ing. Daniel Krajčík, Vladimír Vernarský, Ľubomír 
Valíček, Bc. Milan Pazúr, Ing. Peter Kristiňak 
členovia ÚKK SZ CHPH – Ing. Juraj Kurek, Ondrej Bjalončík, Július Mlátko, 
Stanislav Zelenský, Peter Psotný 
členovia komisie na prípravu VI. Stredoeurópskej výstavy: Dr. Marián Dubaj 

                       Prizvaní: sekretár Zväzu – Ing. Pavol Javorček, Ján Včela 
Prítomnosť overená prezenčnou listinou z rokovania. 
  

Program rokovania: 
                             

1.    Otvorenie, predstavenie sa členov Prezídia a ÚKK a prezentácia  
2.    Vyhodnotenie rokovania X. Zjazdu SZ CHPH  
3.    Rokovanie prezídia, najdôležitejšie úlohy na najbližšie obdobie 
4.    Aktuálne úlohy 
  - terminovník úloh 2017 
  - sieň tradícii chovu poštových holubov na Slovensku 
  - informácie o MS Mira 2017 a výber reprezentácie 
  - informácie z jarného zasadnutia FCI 
  - skúšobné používanie BENZING Live 
  - príprava kontroly pretekových plánov 
  - rôzne 
5.    VI. Stredoeurópska výstava PH v Nitre a CV 2018 - príprava 
6.    Uznesenia a záver 

 
  

Priebeh rokovania: 
 
1. Rokovanie otvoril prezident SZ CHPH  RNDr. Daniel Dudzik, prívítal a predstavil novo- 
zvolených členov Prezídia a ÚKK SZ CHPH.  
Prezident prítomných oboznámil s pripraveným programom rokovania. Nikto z prítomných 
členov prezídia a ÚKK nepodal návrh na doplnenie predloženého programu. Prezident  
navrhol a dal odsúhlasiť  zapisovateľa a overovateľov zápisnice z rokovania.  
 
2. Vyhodnotenie rokovania X. Zjazdu SZ CHPH – prezident v krátkosti zhodnotil priebeh 
rokovania X. Zjazdu SZ CHPH. Skonštatoval, že zjazd zhodnotil predchádzajúce štvorročné 
obdobie a zároveň boli stanovené úlohy na najbližšie štvorročné obdobie. 
 
 



3. Rokovanie prezídia, najdôležitejšie úlohy na najbližšie obdobie: 
 
- Rozdelenie funkcií a úsekov činností: 
Jednomyseľne bol schválený za viceprezidenta SZ CHPH – Ing. Daniel Krajčík, ktorý bude 
mať na starosti taktiež vzťahy s FCI a zahraničnými federáciami.  
Ďalej boli časovo obmedzene obdobie (do najbližšieho zasadnutia VZ SZ CHPH) navrhnutí 
predsedovia komisií“ 
   a/  za predsedu Ekonomicko–hospodárskej komisie – Ing. Peter Kristiňak 
   b/  za predsedu Športovej komisie – Mgr. Milan Blahovský 
   c/  za predsedu Komisie Štandard – Ľubomír Valíček 
   d/ za predsedu Komisie starostlivosti o členskú základňu a mládež – Ing. Jaroslav Seliga.  
Navrhnuté a odsúhlasené bolo v jednotlivých komisiách vytvoriť dočasné sekcie podľa 
uváženia predsedov komisií.  
 
Rozhodlo sa že výklad k záväzným dokumentom budú vydávať: 

o Stanovy – Daniel Dudzik a Daniel Krajčík 
o Šport, pretekový poriadok, MS – Milan Blahovský 
o Štandard – Ľubomír Valíček 
o Problémy členov a mládeže – Jaroslav Seliga 

 
- Plán zasadnutí Prezídia a VZ SZ CHPH: 
Prezident predložil písomne plán zasadnutí Prezídia a VZ SZ CHPH. 
Plán bol jednomyseľne schválený a bude prílohou zápisnice z rokovania. 
 
4. Aktuálne úlohy: 
 

 Terminovník úloh na rok 2017 - pripraví Krajčík, na základe podkladov o pláne 
činnosti pre rok 2017, ktorý zašlú všetci predsedovia komisií na sekretariát SZ CHPH. 

 
 Sieň tradícii chovu poštových holubov na Slovensku – informácie o stave prípravy 

prezentoval p. Ján Včela.  
Predniesol návrh na spracovanie tematických celkov do pripravovanej expozície v  
múzeu.  
Navrhnuté tematické celky: 
- História chovu poštových holubov na Slovensku 
- Najstaršia ZO CHPH na Slovensku 
- Galéria olympijských víťazov SZ CHPH 
- Galéria významných chovateľov 
- Galéria úspešných mladých chovateľov 
- Olympiády a významné výstavy poštových holubov v strednej Európe 
- Najstaršie informácie o chove poštových holubov vo svete 

 
 Informácie o MS Mira 2017 a výber reprezentačnej kolekcie. Do súťaže WCH 

(nad 25 rokov) sa prihlásilo 15 kandidátov a do súťaže WYCH (do 25 rokov) popri 
školských holubníkoch sa prihlásili iba 4 členovia. Po krátkej diskusii sa do súťaže 
WYCH členmi prezídia navrhli ešte traja mladí chovatelia. Krajčík potvrdil zber 
holubov na začiatok mája.  
Nasledoval výber reprezentačnej kolekcie: 
 



WCH: Pinčák Štefan – 2ks, Tasáry Pavol – 2ks, Grék Peter – 2ks, Blaško Ivan – 2ks 
Blahovský Milan – 2ks, Kurek Peter st. – 2ks, Vidhold Miroslav – 2ks, Gaško František – 
2ks, Šutý Štefan – 2ks, Schvarc Ján – 2ks, Vernarský Vladimír – 2ks, Krajčik Daniel – 2ks 
Evin Peter+Noemi – 2ks, Dravecký Ľubomír – 2ks, Kreml František – 2ks.  Spolu 30 ks. 
 
WYCH: Školský Holubník Spišské Podhradie - 5 ks, Školský Holubník Kvačany - 5 ks, 
Kurek Peter ml. – 3 ks, Novák Matej – 3 ks, Kušnirák Lukáš – 3ks, Čelinák Tomáš – 3 ks, 
Bjalončík Ondrej ml. – 3ks, Čurilla Lukáš – 3 ks, Chromčo Kristián – 2 ks.  Spolu 30 ks. 
 

 Informácie z jarného zasadnutia FCI. Správu z rokovaní jarného zasadnutia FCI 
predniesol p. Krajčík.  
Informoval:  
 pre olympijskú kategóriu E sa znížil počet chovateľov z 50 na 20, pričom sa 

neznížil počet nasadených holubov na pretek.  
 -5%-ná tolerancia kilometrov na pretek je schválená vo všetkých olympijských 

kategóriách.  
 federácia, ktorá bude v budúcnosti organizovať Majstrovstvá sveta si môže 

nárokovať od každej účastníckej krajiny poplatok 1000 eur.  
 od ďalšej olympiády PH budú mať olympijské kolekcie 3 mladé štandard 

holuby a 3 mladé štandard holubice. 
 výskyt agresívneho rotavírusu v Afrike a Austrálii – odporúča sa neimportovať 

holuby z týchto svetadielov. Ďalej zaznela informácia, že holuby sú tiež  
vnímavý na vírus vtáčej chrípky 

 snaha FCI o centralizáciu výroby rodových krúžkov pre členské krajiny za 
poplatok 

 vyhodnotenie bodovania posudzovateľov olympiády v Bruseli predložil p. 
Krajčík na zasadnutí FCI 

 snaha vytvoriť katalógy predchádzajúcich olympiád v elektronickej podobe 
a ich archivácia 
 

 Skúšobné používanie BENZING Live. Prezídium sa zaoberalo žiadosťou o skúšobné 
používanie systému BENZING. Pre všetky EKS  je možný prenos dát “on line“ 
systémom. Na druhej strane všetci účastníci pretekov musia dodržiavať ustanovenia 
platného pretekového poriadku, bez ohľadu na to, že údaje z EKS systému prenášajú 
využívaním „on line“ spôsobom. Pri nasadzovaní holubov a  otváraní konštatovacích 
hodín sa zo všetkých EKS musia tlačiť nasadzovacie a doletové listy (archivácia 
a kontrolná činnosť). 

 Príprava kontroly pretekových plánov. Schválil sa termín, do kedy má Športová 
komisia uskutočniť kontrolu pretekových plánov OZ. 

 Rôzne: 
 Pozvánka prezentovaná p. Blahovským na deň otvorených dverí v zariadení 

školského holubníka v Spišskom Podhradí. 
 Odpredaj EKS Bricon školského holubníka Komárno aktuálnemu užívateľovi. 
 Pripraviť tender na prevádzkovateľa zväzového zariadenia MTS v Nitre pre 

ďalšie obdobia. 
 Prezídium sa zaoberalo skutočnosťou, že nie všetky EKS systémy dokážu 

prezentovať údaje, ktoré vyžadujú Zväzové normy schválené pre pretekovú 
dokumentáciu a pretekovú činnosť. Po rozprave prezídium došlo k záveru: Ak 
EKS systém určité údaje, ktoré sú vyžadované našimi vnútornými predpismi 



netlačí, nemožno kvôli týmto chýbajúcim údajom postihnúť, prípadne vyradiť 
chovateľa z preteku. 
 

 
5. VI. Stredoeurópska výstava PH v Nitre a CV 2018 – príprava 
Schvaľovanie predloženého návrhu smernice VI. Stredoeurópskej výstavy PH a CV 2018. Po 
zapracovaní pripomienok k návrhu a doriešení personálneho zloženia organizačného výboru 
bol dokument napokon schválený. 
 
 
6. Uznesenia a záver – Uznesenia boli prečítane a jednomyseľne schválené. 
 
 

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA PREZÍDIA SZ CHPH 
konaného dňa 8. apríla 2017 v Nitre 

 
I. Prezídium SZ CHPH schvaľuje: 
 
1. Program zasadnutia. 
2. Zapisovateľ – Pavol Javorček, overovateľov zápisnice –  Vladimír Vernarský a Milan 

Pazúr.   
3. Viceprezidenta SZ CHPH Ing. Krajčíka Daniela, Phd.  
4.       Predsedov komisií na časové obmedzené obdobie - do najbližšieho zasadnutia VZ SZ 

CHPH: 
- predseda Ekonomicko–hospodárskej komisie – Ing. Peter Kristiňak 
- predseda Športovej komisie – Mgr. Milan Blahovský 
- predseda Komisie Štandard – Ľubomír Valíček 
- predseda Komisie starostlivosti o členskú základňu a mládež – Ing. Jaroslav Seliga 

5.        Plán zasadnutí Prezídia a VZ SZCHPH na ďalšie obdobie. 
6. Výber chovateľov pre MS Mira 2017. 
7. Cestovné pre prezidenta SZ CHPH na deň otvorených dverí v zariadení školského 

holubníka v Spišskom Podhradí. 
8.         Predaj konštatovacieho systému z bývalého školského holubníka v Komárne Bricon  
            Speedy, bez antén za 100 eur. 
9. Prenos dát „on line“ spôsobom pre všetky typy EKS, vrátane BENZING Live. 

Účastník pretekov však musí dodržať všetky ustanovenia Pretekového poriadku SZ 
CHPH. 

10.  Ak EKS systém niektoré údaje vyžadované našou smernicou pre používanie EKS  
            netlačí, nemožno kvôli týmto chýbajúcim údajom postihnúť, prípadne vyradiť  
            chovateľa z preteku. 
10.  Výrobu pečiatok pre členov ÚKK. 
11. Organizačný výbor a Smernicu VI. Stredoeurópskej výstavy PH a CV konaných 

v dňoch 25. – 27.1. 2018.v Nitre. 
 
II. Prezídium SZ CHPH berie na vedomie:  
 
1. Správu pána Dudzika z konania sa X. Zjazdu SZ CHPH.  
2. Správu delegátov SZ CHPH Daniela Krajčíka a Ľubomíra Valíčka o rokovaní 

a záveroch z jarného zasadnutia FCI v Bruseli. 
 



V. Prezídium SZ CHPH ukladá:  
 
1. Predsedovi Ekonomicko-hospodárskej komisie pripraviť tender na výber 

prevádzkovateľa zväzovej MTS v Nitre, umiestnenej v areáli Agrokomplex- 
Výstavníctvo Nitra š.p., Výstavná 4, 949 01 Nitra a jeho zverejnenie na webovej 
stránke SZ CHPH. 
Termín: 1.5. 2017       Zodpovedný: Peter Kristiňak  

 
2. Predsedovi Športovej komisie uskutočniť kontrolu zaslaných pretekových plánov  

OZ CHPH. 
 Termín: 20.04. 2017                  Zodpovedný: Milan Blahovský 
 
3. Predsedovi Športovej komisie vydať pokyny o počtoch výtlačkov nasadzovacích 

a doletových listov EKS a ich rozdelení. 
Termín: 20.4.2017                                     Zodpovedný: Milan Blahovský 
 

4. Predsedom jednotlivých komisií pripraviť a zaslať termínovník úloh komisie pre rok 
2017 a zaslať  tento materiál na sekretariát a viceprezidentovi SZ CHPH. 
Termín: 23.4.2017                                      Zodpovední: Predsedovia komisií SZ CHPH 

 
5.         Pri riešení personálnych otázok na rokovaní koordinačného výboru FCI, prípadne  
            kongrese navrhnúť do športovej komisie FCI predsedu športovej komisie SZ CHPH. 

Termín: v texte                                               Zodpovedný: viceprezident SZ CHPH 
 
6. Pripraviť a zverejniť na webovej stránke - termíny úloh na rok 2017. 

Termín: 25.4.2017                                          Zodpovedný: Daniel Krajčík 
 
   
Zapísal: Ing. Pavol Javorček  
Správnosť zápisu overil:  Vladimír Vernarský:  .......................................... 
 
    Bc. Milan Pazúr:        .......................................... 
V Nitre, dňa 8. 04. 2017            
          
                                                                                              
                                                                                             
                                                                                            .......................................... 
                                                                                            RNDr. Daniel Dudzik 
          prezident SZ CHPH 
 
 
  
 
Príloha: Plán zasadnutí Prezídia a VZ SZCHPH na ďalšie obdobie 
 
 
 
 
 
 



Prezídium Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov 
 

Plán zasadnutí Prezídia SZ CHPH 
   
Máj      15. 05. 2017,  pondelok – 17.00  Stráňavy 
                         Program:  1. Výsledky kontroly podanej evidencie, pretekových plánov OZ  
                                                CHPH a športových klubov 
          2.  Aktuálne otázky začiatku pretekovej sezóny 
                     3.  Plány kontrolnej činnosti členov prezídia 
          4.  Aktuálne úlohy 
 
September   4. 09. 2017  pondelok ‐  17.00  Nitra 
                      Program: 1 Vyhodnotenie pretekovej sezóny starých holubov 
                                             2. Príprava na vyhodnotenie MS 2017 
                                             3. Prerokovanie návrhu nového MS na roky 2018 – 2021 príprava 
                                             4. Prerokovanie návrhu VCS a NP na roky 2018 – 2021 príprava 
                                             5. Prerokovanie návrhu superdlhých tratí na roky 2018 – 2021   
                                                  príprava 
                                             6. Aktuálne úlohy 
 
Október  21. 10. 2017           sobota  Nitra  

Program: 1 Kontrola pretekovej, predpretekovej dokumentácie, zápisníc     
                     z rokovaní výborov OZ CHPH. 

                                             2. Príprava jesenného zasadnutia VZ SZ CHPH. 
                                             3. Príprava výstavníckej činnosti. 
                                             4. Príprava stretnutia  predstaviteľov národných zväzov CHPH   
                                                 Vyšehradského regiónu a verifikácia výsledkov Intermajstrovstva 
                                             5. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti členov prezídia. 
            6. Aktuálne úlohy 
 
Január                   13 . 01. 2018      sobota ‐10,00   Nitra   
   
                Program:  1. Rozpracovanie záverov z rokovania VZ SZ CHPH 
                                              2. Vyhodnotenie oblastných a regionálnych výstav 
                                              3. Príprava na Stredoeurópsku výstavu a CV 2018 
                                              4. Aktuálne úlohy 
 
Február  17. 02. 2018      sobota ‐10,00   Nitra 
                           Program: 1 Vyhodnotenie CV a Stredoeurópskej výstavy 
                                             2. Príprava na rokovanie VZ SZ CHPH 
                                             3. Účtovná uzávierka roku 2017  
                                             4. Príprava rozpočtu na rok 2018                                   
                                             5. Aktuálne úlohy 
 
 
 
 



Zasadnutia VZ SZ CHPH: 
                            28. 11. 2017    Nitra    10.00 hod. 

1. Prerokovanie informácie prezídia o príprave Stredoeurópskej 
výstavy 

      2. Schválenie členov odborných komisií 
      3. Voľba disciplinárneho senátu 

4. Schválenie nového MS na roky 2018 – 2021                                              
5. Schválenie VCS a NP na roky 2018 – 2021  

                                        6. Schválenie  superdlhých tratí na roky 2018 – 2021  
      7. Schválenie výšky členského príspevku na rok 2018 
                                        8. Prenájom MTC 
 
        24. 03. 2018    Nitra    10.00 hod. 

1. Prerokovanie správy prezídia SZ CHPH o plnení hlavných úloh v roku 
2017 a organizácii Stredoeurópskej výstavy   

         2. Správa o činnosti ÚKK za rok 2017 
      3. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2017 
      4. Schválenie rozpočtu na rok 2018 
      5. Zmeny a doplnky poriadkov 
                         6. Rôzne  
 
Poznámka: členovia prezídia sa pred rokovaním VZ SZ CHPH stretnú  o 9.00 hod.   
 


